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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ GRANTOVÉ RADY UK DNE 19. 06. 2014

Přítomni:
prof. Volf, prof. Herget, prof. Rudolf, doc. Suda, doc. Svoboda, RNDr. Yaghob, prof. Bobková
Za odbor pro vědu a výzkum: Ing. Horčičková, pí. Kramulová, Mgr. Tůmová
Omluveni: zástupce ÚVT UK Bc. Šrom, dr. Kvačková, prof. Höschl

Program:
1. Zahájení
2. Žádost o změnu rozpočtu projektu SVV č. 260 056 
3. Kontrola zápisu ze zasedání GR UK ze dne 15. 05. 2014
4. Personální záležitosti
5. Zrušený projekt
6. Námitka navrhovatelky projektu k oponentskému řízení
7. Přípravy 12. kola soutěže – aplikace, návrhy úprav
8. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK, které ukončily 

řešení k 31. 12. 2013
9. Výsledky analýz 
10. Stanovení příštího termínu konání GR UK

1. Zahájení
Prof. Volf přivítal přítomné a zahájil zasedání.

2. Žádost o změnu rozpočtu projektu SVV č. 260 056 – 54. Studentská vědecká konference LF UK v 
Plzni (prof. Třeška)

Stanovisko GR UK: P. prof. Volf informoval členy Grantové rady UK o žádosti o změnu rozpočtu 
projektu. GR UK vzala tuto informaci na vědomí.

3. Kontrola zápisu
Str. 1, k bodu 2: OR B – BIO: FaF UK zaslala dva návrhy na kandidáty za doc. Šimůnka. K projednání na 
dnešním zasedání viz bod 4.
Str. 1, bod 3 b): OR A – TFP: PF UK zaslala dva návrhy na zpravodaje (za doc. JUDr. Karla Berana, Ph. 
D.) k projednání na dnešním zasedání viz bod 4.
Str. 1, bod 3 c): OR B - GEO: PřF UK zaslala dva návrhy na nového zpravodaje (zaměření na 
hydrobiologii a hydrochemii) k projednání na dnešním zasedání viz bod 4.
Str. 1, bod 3 d): OR: Zpravodajové s blížícím se ukončením funkčního období (do 20. 1. 2015): celkem 14 
zpravodajů za sekci A, 7 zpravodajů za sekci B a 10 zpravodajů za sekci C. Ze sekce A končí dr. 
Confortiová (FGM), dr. Michal Šimůnek (HN), doc. Perič (PP) – vybrán nový zpravodaj doc. Suchý na GR 
UK 15. 5., doc. Beran (TFP) – k projednání na dnešním zasedání, dr. Mikulicová (TFP) a doc. Richard Král
(TFP). Ze sekce B končí doc. Tomáš Šimůnek a ze sekce C nebudou dále z časových důvodů pokračovat ve 
funkci zpravodaje doc. Dřevínek, doc. Mičuda. Děkovné dopisy byly zaslány. Prof. Vítek bude informovat
o svém rozhodnutí později.
Str. 1, bod 3: GR UK: končící funkční období předsedů sekcí OR A, B a C. OR A – nový místopředseda 
bude navržen na prvním zasedání OR A (přednostně ze skupiny EK). Na OR B dne 29. 5. byl optickou 
většinou zvolen prof. Hrabálek z FaF UK jako nový místopředseda a novým vedoucím skupiny BIO se 
stává dr. Krylov. OR C – jako nový místopředseda je navržen prof. Vítek z 1. LF UK.
Str. 2, k bodu 4: Prof. Volf předložil kolegiu rektora ze dne 02. 06. 2014 návrh na změnu Zásad se 
změnami, které doporučila a schválila Grantová rada UK na svých jednáních dne 27. 02. 2014 a 15. 05. 
2014. KR doporučilo materiál upravit a předložit na jednání VR UK dne 19. 06. 2014 spolu se změnami
Grantového řádu.
Str. 2, k bodu 7/2): Projekt č. 350314, navrhovatelka Mgr. Marie Benáková, KTF UK, A-TFP. Prof. Volf 
zaslal navrhovatelce dne 19. 5. dopis se zamítnutím žádosti. 
Str. 2, bod 7/5): Projekt č. 1354314, navrhovatelka Bc. Veronika Dočekalová, PřF UK, B-GEO. Žádost 
byla posouzena nezávislými členy GR UK a projekt byl financován ve výši 115 tis. Kč. Řešitelka souhlasí.
Str. 2, k bodu 7/10): Projekt č. 104214, navrhovatelka Mgr. Marcela Šafratová, FaF UK, C. Mgr. 
Šafratová zaslala dne 21. 5. omluvný dopis předsedovi Dozorčí rady prof. Höschlovi.
Závěr GR UK: GR UK schválila zápis ze dne 15. 05. 2014 v předloženém znění.
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4. Personální záležitosti - Oborová rada
a) A – TFP: PF UK zaslala dva návrhy na zpravodaje za doc. JUDr. Karla Berana, Ph. D.: doc. JUDr. 

ICLic. Záboj Horák, LL.M., Ph.D. a JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
b) B – BIO: VR FaF UK ze dne 10. 6. 2014 byli navrženi tito kandidáti za doc. Šimůnka: doc. PharmDr. 

Iva Boušová, Ph.D. a RNDr. Lucie Škarydová, Ph.D.
c) B – GEO: VR PřF UK ze dne 15. 5. 2014 byli navrženi tito kandidáti se zaměřením na hydrobiologii a 

hydrochemii životního prostředí: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. a Mgr. Kateřina Dočkalová, Ph.D.
d) C: VR LF HK UK ze dne 3. 6. 2014 byli navrženi tito kandidáti za doc. Mičudu: doc. MUDr. RNDr. 

Milan Kaška, Ph.D. a prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D.  
Stanovisko GR UK: a) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem do skupiny TFP doc. JUDr. 
ICLic. Záboje Horáka, LL.M., Ph.D.; b) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem doc. PharmDr. 
Ivu Boušovou, Ph.D.; c) GR UK schválila ke jmenování zpravodajem se zaměřením na hydrobiologii 
a hydrochemii životního prostředí RNDr. Miladu Matouškovou, Ph.D.; d) GR UK schválila 
ke jmenování zpravodajem oba kandidáty doc. MUDr. RNDr. Milana Kašku, Ph.D. a prof. MUDr. 
Martinu Řezáčovou, Ph.D. Všichni zpravodajové budou jmenování k 1. 9. 2014. 

Personální záležitosti – Dozorčí rada
Novým členem Dozorčí rady byla jmenována kvestorka Ing. Miroslava Oliveriusová k 10. 6. 2014. 
Stanovisko GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.

5. Zrušený projekt
Projekt č. 1142214, řeš. Mgr. Svobodová, ved. doc. Svoboda, PřF UK. Projekt byl zrušen na vyžádání 
hl. řešitele a vedoucího. Důvodem je snaha předejít potenciálním komplikacím týkajících se duševního 
vlastnictví. Přidělené prostředky pro r. 2014 ve výši 210 tis. Kč budou vráceny na GA UK.
Stanovisko GR UK: GR UK vzala informaci na vědomí.

6. Námitka navrhovatelky projektu k oponentskému řízení
Projekt č. 30214, navrhovatelka Mgr. Edita Fejfarová, 1. LF UK, C. Dne 11. 6. 2014 obdržen e-mail od 
navrhovatelky s žádostí o přezkum rozhodnutí a žádá o bližší vysvětlení shrnutí zpravodaje a posudku č. 2. 
Zasláno předsedovi sekce C k posouzení. 
Stanovisko GR UK: Námitku jsme nechali přezkoumat předsedou sekce C, který má podobný názor
jako oponenti. Přihlášku doporučuje aplikovat v příštím kole znova. Žádost by koncipoval 
pregnantněji a ve zřetelných oddílech (hypotéza a její zdůvodnění, cíl projektu, metody, atd.).

7. Přípravy 12. kola soutěže – aplikace, návrhy úprav
 Aplikace:
Předrezervace: sekce A - k jednomu projektu se mohou zaevidovat jako potenciální zpravodaj max. dvě 
osoby, u skupiny INF možnost přihlášení více než dvou; sekce B - 2 potenciální zpravodajové s výjimkou 
skupiny CH (tam pouze 1); sekce C - 2 potenciální zpravodajové k jednomu projektu, u projektů v šedé 
zóně zůstává 2. zpravodaj, který se vyjádří, zda by projekt doporučil či nedoporučil;
Stanovisko GR UK: GR UK souhlasí s předloženým návrhem předrezervací.

 Návrhy úprav:
1. Dr. Yaghob dodá postup pro filtrování zpravodajů.
2. Budeme pokračovat v zasílání e-mailu oponentům, kde se mohou seznámit s názorem 

ostatních posuzovatelů, kteří hodnotili stejný projekt.
3. Anketa pro navrhovatele a řešitele GA UK.
4. Úprava formuláře pro oponenty – zasláno členům GR UK k dodání návrhů úprav a prof. 

Höschlovi na vědomí.
5. Návrh na GR UK – po zveřejnění závěrečných zpráv oznámit děkanům a proděkanům fakult 

formou odkazu na webové stránky nebo dopisem informace o mimořádně dobrých a 
nesplněných projektech GA UK se jménem řešitele a případně vedoucího projektu.

6. Návrh na vložení do závěrečných zpráv pro řešitele, aby se vyjadřovali ke 
splnění/nesplnění cílů projektu. 

7. OR B se vyjádřila ohledně návaznosti na jiné projekty. Závěr: do přihlášky uvádět návaznost 
na jiné projekty pracoviště – informace by se zobrazovala pouze zpravodajům.
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8. OR B: Otázka poděkování; do závěrečné nebo průběžné zprávy projektu třeba uvádět 
vysvětlení, proč není u výstupu uvedeno poděkování.

9. OR C: Vložit do instrukcí na webové stránky: Aby byl grantový projekt považován za 
splněný, musí být aspoň 1 publikace související tematicky s projektem.

10. OR C: Osoby, které mají recentní habilitace zahrnout do databáze oponentů (specifikovat 
obor).

Stanovisko GR UK: 1. Dr. Yaghob dodá během léta postup; 2. GR UK s návrhem souhlasí; 
3. Anketa bude zaslána těm, kteří podávali v pozici hlavního řešitele v posledním kole a také 
těm, kteří v posledním kole získali v pozici hlavního řešitele pokračující projekt; 
4. Prof. Volf během léta vypracuje novou verzi posudku a předloží na příštím zasedání GR 
5. GR UK souhlasí se zasíláním této informace děkanům. GR konstatovala, že konference 
prezentující výsledky mimořádně dobrých projektů byla úspěšná. Navrhuje ji realizovat 
jednou za dva roky (v říjnu 2015) a pozvat vedení fakult; 6. Informace o tom, které cíle byly 
splněny, GR UK doporučuje vložit do instrukcí v aplikaci i do uživatelských příruček. 
7. GR UK konstatovala, že návaznosti lze obtížně kontrolovat, proto není třeba tento údaj do 
přihlášky uvádět; 8. Důvod chybějícího poděkování třeba uvádět v závěrečné zprávě. Na 
webové stránky uvést, aby řešitelé nepletli č. projektu se zúčtovacím číslem; 
9. GR UK souhlasí s vložením této informace do instrukcí na webové stránky a doporučila 
upravit větu následovně: Aby byl grantový projekt považován za splněný, musí být alespoň 1 
publikace vycházející z výsledku projektu; 
10. Vhodné získat informace u Bc. Šroma a Ing. Pospíšilové, která má na starost habilitační 
řízení a případně zahrnout osoby do registru oponentů 2-3 roky nazpátek a to zejména u 
„velkých“ univerzit (Brno MU a VFU, Olomouc, Ostrava, Plzeň, ČVUT, VŠE, ČZU).

8. Projednání návrhů OR na hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK, které ukončily řešení 
k 31. 12. 2013

Za všechny sekce bylo hodnoceno 305 závěrečných zpráv projektů z let 2011, 2012 a 2013 (172 z roku 
2011, 96 z roku 2012 a 37 z roku 2013) a 76 doplněných závěrečných zpráv s označením „hodnocení 
odloženo“.  Na základě návrhů zpravodajů bylo uděleno projektům hodnocení MD v 61 případech, SP ve 
211 případech, NS ve 27 případech a HO v 82 případech. Řešitelé a vedoucí projektů s „HO“ obdrží 
automatický e-mail, ve kterém budou informováni o odložení hodnocení projektu o jeden rok a vyzváni, 
aby do března příštího roku dodatečně doložili relevantní publikační výstupy. V opačném případě bude 
Grantová rada nucena hodnotit jejich projekt jako nesplněný. Termín pro dodatečné doložení výsledků 
bude shodný s termínem standardních závěrečných zpráv.
Stanovisko GR UK: GR UK potvrdila hodnocení projektů navržených oborovými radami. 
Konstatovala, že „hodnocení odloženo“ má smysl odkládat v případě, kdy je reálná šance 
k publikování výsledku během následujícího roku. Před příštím hodnocením závěrečných zpráv je 
potřeba ujasnit, jaké projekty je třeba hodnotit jako „splněno“ a jaké jako „hodnocení odloženo“.

9. Výsledky analýz 
 počty studentů podle studia
 oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nadstandardní
 oponenti, kteří hodnotí všechny své projekty jako nerealistické
 úspěšnost projektů, kde je osoba zpravodajem a zároveň oponentem
 reakce univerzitních a mimouniverzitních oponentů
 bodová hranice přijatých projektů
Stanovisko GR UK: GR UK vzala informace na vědomí. GR UK doporučuje vyřadit z registru dva 
oponenty z důvodu nekritičnosti posudků. U velmi kritických oponentů bylo hodnocení v pořádku.

10. Stanovení příštího termínu konání GR UK
Stanovisko GR UK: Příští zasedání GR UK bylo stanoveno na pátek 17. 10. 2014 od 10 hod.

Prezenční listina přiložena k listinné podobě zápisu.
Zapsala: Mgr. Alena Tůmová, 25. 06. 2014
Schválil: prof. Petr Volf, 26. 06. 2014


